
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Konflik

1. Pengertian Konflik

Beberapa pengertian Konflik oleh para ahli yang diantaranya sebagai berikut:

a) Simon Fisher (2001:4). mendefinisikan, “konflik adalah hubungan antara dua
pihak atau lebih baik individu maupun kelompok yang merasa memiliki
sasaran sasaran yang tidak sejalan”.

b) Pruit dan Rubin dalam Susan (2009:9) menjelaskan, “konflik berarti persepsi
mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi
pihak pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan”.

c) Novri Susan (2009:8) menyatakan, “konflik adalah pertentangan yang
ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi
persinggungan”.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik berlangsung

dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling

bertentangan. Dalam bentuk ekstrimnya, konflik dilangsungkan tidak hanya

sekadar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi. Konflik juga bertujuan

sampai tahap pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang

sebagai lawan atau saingannya.
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2. Faktor Penyebab dan Bentuk Konflik

Coser dalan Susan (2010:60) membagi sebab konflik menjadi dua tipe atau bentuk

dasar konflik yang terdiri tipe realistis dan tipe non realistis. Tipe realistis

memiliki sebab  konflik yang konkret atau bersifat materiil, seperti perebutan

sumber daya ekonomi, alam, maupun wilayah sedangkan tipe non realistis

disebabkan oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat idiologis

atau immaterial seperti isu identitas atau etnis, agama, dan kelompok-kelompok

sektarian.

Berdasarkan kedua tipe diatas, tipe non realistislah yang sulit untuk menemukan

resolusi  konflik, konsesus dan perdamaian. Dalam setiap kasus konflik yang

terjadi sangat dimungkinkan kedua tipe tersebut (realistis dan non realistis) terjadi

secara bersamaan sehingga konflik tersebut menghasilkan situasi yang lebih

kompleks.

B. Tinjauan Good Governance

1. Urgensi dan Pengertian Good Governance

Pada konteks good governance atau tata pemerintahan yang baik, agent of

development (agen   pembangunan) tidak hanya pemerintah, tetapi juga

masyarakat dan sektor swasta yang berperan dalam governance. Sehingga,

terdapat penyelenggara pemerintah, swasta, juga oleh masyarakat sipil.

Pentingnya penerapan Good Governance sebagai kualitas hubungan antara

pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, Governance
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mencakup tiga domain yaitu state (negara), private sector (sektor swasta) dan

society (masyarakat).

Good Governance diartikan sebagai, “suatu proses tata kelola pemerintahan
yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan
perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti
sumberdaya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang
dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas”. (Sedarmayanti, 2009: 270).

Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2009:276) menyimkpulkan
bahwa , “wujud Good Governance sebagai penyelenggara pemerintah Negara
yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga
kesirnegisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor
swasta, dan masyarakat”.

Utomo dalam Putra 2009: 21), “government sebagai  pemerintahan yang
bertumpu kepada otoritas telah berubah ke governance yang bertumpu yang
bertumpu kepada kompatibilitas, sehingga pemerintah tidak lagi menjadi pemain
tunggal”..

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Good Governance (tata pemerintahan

yang baik) adalah seperangkat proses yang yang diberlakukan dalam organisasi

baik swasta, sipil, maupun negeri untuk menentukan keputusan. Good governance

juga dapat di artikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada

nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi

masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan

kehidupan keseharian.

Good governance menemukan perananya dalam penanganan konflik dimana

government yang diwakili oleh pemerintah baik eksekutif dan aparat keamanan

berusaha melibatkan peran dan  posisi masyarakat terutama masyarakat yang

masuk dalam peta konflik. Kerjasama yang dibangun antara pemerintah dengan

masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus diimplementasikan dewasa ini

dimana pada era demokrasi sekarang ini peran rakyat menuntut akan adanya
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partisipasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaanya di

lapangan

2. Aktor-aktor Good Governance

Pemerintahan yang baik (good governance) sebagai sistem administrasi yang

melibatkan banyak pelaku (multi stakeholders) baik dari pemerintah maupun di

luar pemerintah. Aktor-aktor good governance menurut Sedarmayanti (2009:

280), antara lain:

a. Negara atau pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah

kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan  pula

sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran  pemerintah

melalui kebijakan publiknya sangat penyimpangan yang terjadi di  dalam

pasar dapat dihindari. Dalam   kaitannya dengan bidang pendidikan,

pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara

sebagai salah satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga politik

dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya

sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar

sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

b. Sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif

dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan,

perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.

c. Sedangkan Masyarakat madani atau civil society menurut widjadjanto

(2003:43) lebih berbentuk suatu jejaring kerja yang tidak hanya terdiri dari

civil society organizations, tapi juga partai politik, lembaga lembaga agama,
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pranata adat, hingga actor actor individual seperti para pemimpin informal

dan tokoh tokoh agama. Jejaring kerja ini bergerak secara simultan dan

berupaya untuk mengimplementasikan 1). Proses demokratisasi melalui

perluasaan partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan public 2).

Prinsip good governance dalam pencapaian political public goods 3).

Pemerataan distribusi kesejahteraan. 4). Prinsip non kekerasan untuk

mengfatasi masalah masalah social . Gerak jejaring kerja tersebut tidak

ditujukan untuk mengurangi kewenangan Negara, tetapi lebih diharapkan

untuk memperkuat  kapasistas masyarakat sipil yang dalam hal ini untuk

mengembangkan resolusi konflik yang komprehensif

3. Prinsip utama Good Governance

Menurut Sedarmayanti (2009: 289) Prinsip-prinsip utama good governance

yaitu:

a) Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

b) Transparansi (Keterbukaan)

c) Partisipasi

Dari ketiga prinsip yang ada di atas peneliti mencoba mengambil salah satu

prinsip yaitu partisipasi. Partisipasi ini ditujukan kepada aktor good governance

antara pemerintah dan masyarakat sipil yang mencoba kolaborasi untuk

menangani permasalahan konflik seperti konflik antar desa yang terjadi di

Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan.
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4. Pemberdayaan sebagai tahap awal dari partisipasi

Timbulnya paradigma pemberdayaan sangat relevan dengan good governance

terutama prinsip partisipasi yang terdapat di dalamnya. Dari kedua istilah tersebut

(pemberdayaan dan partisipasi) bias makna sering muncul, pemberdayaan sering

disamakan dengan partisipasi. Menurut peneliti perbedaan kedua konsep tersebut

sangat terang. Pemberdayaan pada muaranya akan berujung pada mampu atau

tidak mampunya individu ataupun  kelompok sedangkan  partisipasi muaranya

pada mau atau tidak maunya baik itu individu maupun kelompok. Untuk membuat

individu atau kelompok agar bisa berpartisipasi tentulah ia harus memiliki daya

terlebih dahulu sehingga bisa dikatakan pemberdayaan menjadi langkah awal

transisi menuju partisaipasi

Prijono dan Pranarka dalam Sulistiyani (2004:78) menyatakan bahwa,
“pemberdayaan mengandung dua arti yang pertama to give power or authority
pengertian kedua to give ability to or enable. Pemaknaan pengertian yang pertama
meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan
otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya . Di Sisi lain pemaknaan
pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta
memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu”.

Pranarka dalam Sulistiyani (2004:78) menyampaikan, “pemberdayaan sebenarnya
merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di barat istilah tersebut
diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tapi tidak tepat.
Pemberdayaan yang kita maksud adalah member daya bukanlah kekuasaaan.
Empowerment dalam khazanah barat lebih bernuansa pemberian  kekuasaan
daripada pemberdayaan itu sendiri”.

Lebih lanjut Sulistiyaningsih (2004:79) mengemukakan, “pemberdayaan
sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. Konsep daya dipahami
sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya
mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan) secara mandiri, sedangkan
pemberdayaan merupakan proses yang bertahap yang harus dilakukan dalam
rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu
mandiri”.

Dari beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan Pemberdayaan

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan
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masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untukmelepaskan diri dari

perangkap kemiskinan  dan  keterbelakanan. Dengan  kata lain, pemberdayaan

adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

5. Pemberdayaan masyarakat sipil dan LSM untuk pencegahan konflik

Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kreadibilitas dan  kapasitas, serta

masyarakat sipil yang memiliki sensitifitas dan inisiatif merupakan modal yang

paling esensial untuk pencegahan konflik di Indonesia meskipun sumberdayanya

terbatas, dan dukungan politik sangat minimal. Namun LSM dan masyarakat sipil,

sangat fleksibel, dan memiliki kemampuan untuk merespons secara cepat situasi

yang bersifat emergensi, tanpa ada hambatan birokrasi, atau prosedur seperti yang

selalu terjadi pada pemerintahan atau petugas keamanan

Menurut Malik, (2009:6) pada hakikatnya konflik-konflik kekerasan  dapat

dicegah sejak awal. dengan cara yaitu :

a) Melakukan analisis terhadap sumber konflik baik yang bersifat latent

ataupun manifest

b) Mendeteksi actor-aktor yang terlibat konflik dan yang mempunyai

kepentingan

c) Melakukan de-eskalasi konflik (mencegah dan menyelesaikan konflik

dengan kemampuan negosiasi)

Relasi yang saling memberi   kontribusi untuk kehancuran inilah yang

menyebabkan konflik kekerasan di Indonesia. Pemotongan rantai relasi ini pulalah

yang akan dapat mencegah konflik kekerasan pada masa mendatang di Indonesia.

Disinilah LSM, masyarakat sipil, dan aparat pemerintahan harus berkolaborasi
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untuk memotong relasi dan mata rantai konflik kekerasan, dengan cara melakukan

deteksi dini terhadap eskalasi  konflik, kemudian melakukan analisis terhadap

faktor faktor penyebab konflik, serta pada akhirnya melakukan pengorganisasian

terhadap aktor-aktor yang akan mendorong konflik maupun aktor-aktor yang akan

mendorong perdamaian.

C. Pengertian Multikultural

Multikulturalisme berasal dari dua kata; multi (banyak/beragam) dan cultural
(budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi berarti keberagaman budaya.
Jary dan Fay dalam Suparlan (2002:98) mengemukakan multikulturalisme ialah, “
sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam
kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan”.

Suparlan (2002:100) menyebutkan, “akar kata multikulturalisme adalah
kebudayaan, karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat
atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya”.

Daniel Sparringga dalam Ibrahim (2008:118) menyatakan bahwa,
“Multikulturalisme baik pada tingkat lokal, nasional, dan global pada umumnya
mengedepankan prinsip keadilan dan persamaan. Untuk mewujudkan prinsip
multikulturalisme tersebut, yang dibutuhkan sekarang bukan monokulturalisme,
bukan pembauran tetapi pembaruan, bukan koeksistensi tetapi pro-eksistensi,
bukan ekslusi tetapi inklusi, dan bukan separasi tetapi interaksi”.

Lebih lanjut suparlan mengeksplorasi multikulturalisme dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara baik  dalam ruang  privat maupun publik yang  dapat

ditarik kesimpulan bahwa wujud konkrit multikulturalisme dalam   proses

kehidupan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman etika. Dalam konteks

interaksi yang dampak dari kegiatan tersebut bisa menimbulkan kerjasama

ataupun konflik sudah seyogyanyalah multikulturalisme menjadi landasan

pemikiran dan perilaku bagi setian insan yang hidup di dalam kemajemukan

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan. Multikulturalisme adalah sebuah

ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan
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kemanusiaannya. Dengan bangunan konsep yang relevan dengan antara lain

adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan

dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan

sukubangsa, keyakinan keagamaan, dan ungkapan-ungkapan budaya.

D. Model Resolusi Konflik

1. Tinjauan Teoritik Model Resolusi Konflik

1.1 Teori Proses Intervensi Konflik

Ada beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian

konflik. Menurut Johan Galtung   dalam Putra, (2009:21), konflik dapat dicegah

atau diatur jika pihak pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode

menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk

mengatur konflik. Johan Galtung kemudian menawarkan beberapa model yang

dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, diantaranya :

a) Peace keeping atau operasi keamanan yang melibatkan aparat keamanan dan

militer. Hal ini perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan

penularan konflik terhadap kelompok lain

b) Peace making, yakni upaya negoisasi antara kelompok kelompok yang

berkepentingan

c) Peace building, yakni strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan

keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara

membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Peace

building lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.
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1.2 Teori Bentuk Pengaturan Konflik

Dahrendorf dalam Putra, (2009:16) menyebutkan ada tiga bentuk pengaturan

konflik yang biasa digunakan sebagai resolusi konflik, yakni ;

a) Konsiliasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk

mencapai kesepakatan tanpa pihak pihak yang memonopoli pembicaraan atau

memaksakan kehendak

b) Mediasi, ketika kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga

(berupa tokoh, ahli atau lembaga tertentu yang dipandang memiliki

pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang subyek yang

dipertentangkan) nasihat yang diberikan oleh mediator tidak mengikat kedua

pihak yang bertikai

c) Arbitrasi, kedua belah pihak sepakat untuk mendapat keputusan akhir yang

bersifat legal dari arbiter sebagai jalan keluar konflik

1.3 Teori Pembendungan Konflik

Menurut   Ury dalam Suwandono, (2011:57) lebih menekankan resolusi konflik

dengan basis menciptakan penghalang-penghalang agar ekskalasi konflik tidak

cepat, sehingga sebelum intens dan meluas sudah bisa dimanajemen. Untuk itu

Ury mengusulkan 3 langkah resolusi konflik:

a) Menyalurkan berbagai ketegangan yang bersifat laten (tidak begitu nampak)

agar tidak terjadi akumulasi ketegangan yang bisa membuat konflik jadi sulit

diselesaikan. Proses pelembagaan konflik laten ini diharapkan mengurangi
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bentuk-bentuk politisasi dan bentuk-bentuk provokasi yang tidak produktif

bagi resolusi konflik.

b) Segera menyelesaikan bentuk-bentuk konflik di permukaan.

Resolusi dilandasi asumsi proses penyelesaian konflik secara dini, akan

menutup kemungkinan proses idiologisasi konflik. Dengan pola ini

diharapkan tidak berkembang menjadi  konflik idiologis yang cenderung

hitam putih, either or.

c) Membendung potensi-potensi konflik melalui kebijakan yang responsif dan

komprehensif. Dengan mendesain kebijakan ini diharapkan ruang konflik

yang tidak produktif bisa tereliminasi, dan ruang konflik yang produktif tetap

bisa dipelihara.

2. Hasil kajian terdahulu mengenai Resolusi Konflik

1.1 Teknologi Resolusi Konflik Nabi Muhammad SAW

Nama harum Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang dinyatakan

seorang Michael Hart dalam Seratus Tokoh Besar Dunia yang ditempatkan

sebagai tokoh  paling sukses Beberapa kasus yang akan kita kaji berikut

merupakan sebuah gambaran kasar bagaimana sang al-Amin memiliki teknologi

resolusi konflik yang sedemikian menembus hamparan ruang dan waktu. Banyak

persoalan pelik mampu disikapi dengan treatment yang sederhana. Masyarakat

yang selama ini tidak memiliki kemampuan diplomasi yang elegan selain dengan

diplomasi kekerasan, dibimbing dalam wajah diplomasi yang humanis dan

prospektif (Suwandono, 2011:34)
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a) Resolusi Konflik: Kasus Hajar Aswad

Sirah Ibnu Hisyam memberikan sebuah informasi bagaimana masyarakat Quraisy

yang sedang melakukan  proses perbaikan terhadap tempat suci masyarakat

Quraisy yang sekarang dikenal sebagai Ka’bah. Dalam proses perbaikan tersebut

satu sama lain  belum terjadi pertentangan yang berarti, namun tatkala proses

perbaikan sudah hampir usai, terdapat titik kritis yang memungkinkan antar

kelompok atau kabilah Quraisy saling berkonflik, bahkan berperang. Persoalan

kritis tersebut adalah siapa yang paling berhak untuk meletakkan kembali sebuah

batu keramat, yang dikenal  dengan  Hajar Aswad. Semua pihak berkeinginan

untuk menjadi kelompok yang paling mulia dihadapan Ka’bah. Persis dengan

logika politik, bahwa terdapat kondisi di mana resources sangat terbatas, yakni

Hajar Aswad yang hanya satu namun diperebutkan oleh kelompok yang banyak.

(Said dalam Suwandono, 2011:35)

Muhammad seorang pemuda yang selama ini telah digelari al-amin (yang

terpercaya) di kaumnya. Berbekal dengan kepercayaan ini Muhammad melakukan

hal-hal yang bisa disebut dengan teknologi Resolusi Konflik yaitu :

1. Mendapatkan kepercayaan sebagai aktor resolusi konflik maka Muhammad

mencari media yang memungkinkan semua fihak yang terlibat bisa terlibat

dalam penyelesaian.

2. Media tersebut harus mampu membuat definisi konflik menjadi lebih tampak

(manifest) bukan laten.
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3. Media tersebut juga harus mampu membuat ruang lingkup masalah menjadi

terbatas

Media yang dipakai Rasul Muhammad ketika itu adalah selembar kain panjang

dan lebar yang akan dipergunakan untuk mengangkat bersama-sama Hajar Aswad

tersebut. Dengan media tersebut membuat semua pihak merasa terlibat  dalam

proses peletakkan kembali, bukan hanya sekolompok atau atau orang saja. Inilah

yang kemudian dikenal di kemudian hari dengan teknologi partisipatif.

Muhammad juga melakukan identifikasi tentang kemungkinan jenis konflik.

Konflik untuk meletakkan kembali hajar Aswad sudah hampir masuk dalam

dataran idiologi, di mana sudah menyangkut harkat dan martabat suatu kaum.

Akan tetapi sebenarnya pemahaman tersebut terlalu berlebih-lebihan, apakah

mereka akan saling mempertumpahkan darah hanya karena batu. Pensakralan batu

Hajar Aswad, dan barang siapa yang meletakkan kembali akan mendapatkan

kemuliaan adalah kondisi laten, dan harus diluruskan kembali. Konflik yang

sifatnya latent kemudian mampu dirubah  dalam  konflik yang lebih manifest,

yakni bukan memperebutkan siapa yang paling berhak memiliki Hajar Aswad,

akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana cara mengembalikan Hajar Aswad.

Dengan merubah setting dari latent ke manifest memungkinkan para pembesar

kaum Quraisy bisa menerima tawaran Muhammad yang mampu berfikir dengan

jernih.

Dalam konteks ruang lingkup konflik tentang Hajar Aswad sebelumnya hampir

dimanipulasi oleh sebagian fihak untuk menjadi konflik yang berbasiskan antar

kelompok. Hajar Aswad sangat mungkin dimanipulasi menjadi masalah yang
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memiliki  kompleksitas tinggi. Jika ini terjadi maka proliferasi konflik akan

menjadi panjang dan luas. Muhammad SAW mampu mendefinisikan konflik

tersebut tidak berkembang dan berkurang. Bahkan konflik bisa disederhanakan

sedemikian rupa sehingga resolusinya bisa dilakukan saat itu juga. Konsep

penyelesaian secara cepat bisa menghindari proses penimbunan masalah, bahkan

pewarisan masalah. Proses inilah yang akan menjadikan konflik termanipulasi

oleh kepentingan dari luar pihak-pihak yang sedang berkonflik.

b) Resolusi Konflik: Piagam Madinah

Dalam konteks laju perkembangan masyarakat Islam Madinah, terdapat

kecenderungan besar komunitas ini akan menjadi komunitas yang paling berkuasa

di benua Arab. Setelah melalui berbagai cobaan sejarah berupa penindasan,

pengusiran, konspirasi dan perang telah menempa komunitas ini menjadi

komunitas yang tangguh. Akselerasi da’wah Islam memungkinkan komunitas

Madinah menjadi komunitas yang sangat kuat. Harusnya Komunitas Islam dalam

konteks realisme politik bisa memperlakukan apa saja secara sah sesuai dengan

keinginannya komunitas yang ada di sekitarnya atau komunitas yang kalah dalam

kompetisi.

Namun yang dilakukan Rasul dipuncak kemenangannya tidak menjalankan politik

balas dendam atas perlakuan yang diterima sebelumnya. Yang sebenarnya dalam

konteks normatifpun diperkenankan membalas kezaliman orang lain setara

dengan kezaliman yang diperbuatnya. Namun Rasul tidak memobilisasi perilaku

balas dendam, namun malah memobilisasi sebuah rekonsiliasi. Tehnologi
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rekonsiliasi ini dibuat secara fair dan tidak dipaksakan. Masyarakat muslim yang

notabena mayoritas dan powerful tidak mengarahkan rekonsiliasi pada consensus

yang merugikan fihak lain, Rasul tidak mengembangkan consensus yang

diskriminatif namun mengembangkan sebuah kompromi yang hangat.

Langkah- langkah yang dilakukan oleh Rasullullah untuk memahami komunitas

yang multikultur tertuang dalam Piagam madinah adalah sebagai Berikut.

1. Rasul menempatkan masyarakat non-Islam sebagai masyarakat yang bebas,

dan bukan sebagai masyarakat terjajah.

2. Rasul menempatkan mekanisme hubungan muamallah (Hubungan antar

Manusia) secara fair, baik terhadap orang Muslim maupun Non-Muslim

3. Rasul tidak menjadikan hubungan antar masyarakat Islam dengan komunitas

non-Muslim sebagai komunitas yang berjarak

4. Rasul memberikan aturan main yang jelas dan adil bagi masing-masing

fihak.Aturan main menjadikan masyarakat non-Muslim tidak khawatir akan

dizalimi karena Islam telah menunjukkan agama sebagai agama yang

memegang janji. (Said dalam Suwandono, 2011:38)

Monumen piagam Madinah merupakan salah satu teknologi resolusi konflik yang

dikembangkan Muhammad SAW untuk menciptakan masyarakat yang

mengedepankan nilai etik dalam bingkai pluralisme. Selama ini bingkai

pluralisme adalah segala bentuk  kepermisifan  terhadap segala sesuatu, karena

gejala sosial senantiasa dianggap sebagai gejala yang sosiologis dan tercerabut

dalam tradisi normatif.
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Dari beragam konflik yang terjadi semasa Rasullullah Muhammad SAW kita

dapat mengamati dan mengambil pelajaran bagaimana sikap dan resolusi konflik

yang dilakukan Rasul pada waktu itu untuk menyelesaikan konflik yang berakar

dari perbedaan yang kompleks mulai dari pemahaman idiologi, perbedaan agama

dan kesukuan (Pluralitas).

Tabel 2. Resolusi konflik Rasullullah Muhammad SAW dalam beragam setting konflik

No Peristiwa Sebab Konflik Tindakan Hasil

1 Hajar Aswad Peletakan kembali hajar
aswad yang menyangkut
kemuliaan yang mampu
melakukanya

a) Membatasi ruang
konflik

b) Mencari alternative
c) Menyampaikan

dengan bahasa
kaumnya

d) Melaksanakan
pengembalian hajar
aswad

Semua puas
tidak terjadi
konflik yang
menyebabkan
pertumpahan
darah

2 Piagam
Madinah

Konflik akut antara
masyarakat Madinah
dengan kaum Yahudi
dan kehawatiran kaum
yahudi akan ditindas
oleh orang madinah
setelah bersama Nabi
Muhammad, karena
sikap kaum yahudi yang
memusihi Nabi

a) Melokalisir
Masalah

b) Melakukan politik
Pembendungan atas
konflik sebelumnya

c) Membuat naskah
keputusan yang fair

d) Memberikan
batasan batasan
jaminan hak dan
kewajiban yang
jelas satu sama lain

Terciptanya
kebersamaan
satu sama lain
selama kurun
waktu yang
lama
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1.2 Model Resolusi konflik Antara Komunitas Hindu dan Muslim di India

Konflik di Asia Selatan, akan dirumuskan  berbagai bentuk resolusi yang bisa

ditawarkan salah satunya yang terjadi di India. Dalam usaha mendesain resolusi

ini. Cob and Elder cenderung mempergunakan tingkat konflik yang dilihat dari

luas dan intensitasnya. Sedangkan William Ury lebih menekankan resolusi konflik

dengan basis menciptakan penghalang-penghalang agar ekskalasi konflik tidak

cepat, sehingga sebelum intens dan meluas sudah bisa dimanajemen.

Dilihat dari issue yang ada, tampak sekali bahwa sifat konflik antara komunitas

Islam dan Hindu di India adalah berbasis konflik yang sudah manifest. Persoalan

konflik sudah ada, semenjak rezim India dibangun yang diikuti dengan gejala

separatisme, atau bahkan sebelum proses pemberian pemerintahan otonomi di

1907 oleh Inggris. Perebutan akses kekuasaan dalam membangun elit India

menjelang persiapan kemerdekaan memang telah memunculkan konflik, bahkan

gejala politisasi agama yang dilakukan etnik Hindu-pun sudah ada. Hal ini bisa

ditemukan fakta bahwa orang yang akan masuk ke Partai Kongres maka orang itu

harus Hindu. Sehingga orang Islam India yang mau masuk ke Parlemen akhirnya

tidak tertampung di partai Konggres, namun akhirnya membentuk Liga Muslim

(Suwandono, 2011:58). Akar utama masalah keduanya sebenarnya berangkat dari

persoalan akses kekuasaan ekonomi dan politik.

Pola hubungan konflik inipun ditandai dua pola: (1) Pola hubungan antara

komunitas mayoritas dengan komunitas minoritas. Kelompok mayoritas dalam

proses kompetisi etnik cenderung akan melakukan hegemoni terhadap kelompok

minoritas. (2) Pola hubungan antara rezim (pemerintahan atau negara) dengan
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masyarakat (society). Agar konflik ini tidak berkembangan menjadi peperangan

(wars), maka resolusi yang terbaik terpulang dari political will dari negara atau

pemerintahan India. Hal ini senada dengan resolusi yang diusulkan William Ury

untuk membuat kebijakan publik yang responsif, sistematis dan komperehensif.

Kebijakan ini hendaknya mampu menata kembali hubungan etnik Hindu dan

Muslim tidak dalam pola hubungan yang diametral. Sebenarnya kebijakan seperti

ini pernah direlease oleh para founding fathers-nya India seperti Nehru dan

Gandhi, yang keduanya menganalogikan hubungan entitas Hindu dan Muslim di

India merupakan bangunan yang khas, sebagaimana gambaran seorang gadis

cantik. India tanpa Hindu maka seperti gadis juling, demikian juga India tanpa

Muslim juga seperti gadis juling. (amal dalam Suwandono, 2011:58)

Meski diakui bahwa kebijakan seperti ini memang masih sulit dilakukan oleh

rezim India yang secara kebetulan sedang dijalankan oleh kelompok yang pro

fundamentalis Hindu yang cenderung agresif terhadap kelompok muslim. Namun

issue demokratisasi bisa digunakan sebagai media, sekaligus daya bargain bagi

kelompok muslim dalam proses politik. Proses penguatan kekuatan politik di

kelompok Muslim  perlu ditingkatkan kembali, pola-pola migrasi  ke Pakistan

dalam  batas tertentu  bisa dikurangi. Sebab  migrasi besar-besaran  ke Pakistan

dalam  konteks sosial semakin mempersulit posisi umat Islam yang berada di

India. Di samping kualitas yang tertinggal di India semakin tidak berkualitas, juga

mereka menghadapi gejala pengkambinghitaman dari komunitas Hindu.

Keberanian rezim India untuk menata pola hubungan antara Muslim dengan

Hindu, dan Muslim dengan negara perlu segera didesain. Jangan sampai pula
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kebijakan tersebut hanya bersifat sementara saja, dan relatif diusahakan agar

rezim India tidak mengkaitkan perilaku Muslim Pakistan untuk dijadikan

pembenaran tindakan represif terhadap muslim India, karena diasumsikan bahwa

muslim yang ada di India sebagai sandera. Jika rezim India bisa membuat

kebijakan ini, maka orang Islam di India akan bisa memberikan kontribusi bagi

proses politik di India yang lebih baik, sehingga energi kekerasan bisa dirubah

menjadi energi pembangunan. Konflik yang ada akan  bisa dilembagakan, dan

akhirnya konfliknya tidak bergerak dalam dataran yang lebih berbahaya seperti

peperangan (wars)

2.3 Model Resolusi di Kalimantan Barat

Model ini merupakan tawaran dari Arya Hadi Dharmawan dengan dikaji dari

analisis sosio-budaya yang menekankan pada arena konflik menurut Bebington

dan Luckham. Konflik sosial bisa berlangsung pada aras antar-ruang kekuasaan.

Terdapat tiga ruang kekuasaan yang dikenal dalam sebuah sistem sosial

kemasyarakatan, yaitu “ruang kekuasaan negara”, “masyarakat sipil” atau

kolektivitas-sosial”, dan “sektor swasta”. Bebbington dan Luckham dalam

Dharmawan, (2006:2), Konflik sosial  bisa berlangsung di dalam setiap ruang

ataupun melibatkan agensi atau struktur antar-ruang kekuasaan.

Di ruang kekuasaan masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, berlangsung konflik

sosial yang tidak kalah intensifnya antara sesama kolektivitas sosial dalam

mempertentangkan suatu obyek yang sama. Hal ini dipicu oleh cara pandang yang

berbeda-beda dalam memaknai suatu persoalan. Perbedaan mazhab atau ideologi
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yang dianut oleh masing-masing pihak bersengketa menjadikan friksi sosial dapat

berubah menjadi konflik sosial yang nyata. Beberapa contoh aras konflik ini bisa

disebutkan antara lain adalah, tawuran antar warga yang dipicu oleh hal-hal yang

dalam “kehidupan normal” dianggap sederhana (sepele), seperti masalah batas

wilayah administratif (desa atau  kabupaten) yang hendak dimekarkan sebagai

konsekuensi otonomi daerah (Dharmawan, 2006:3)

Sementara itu, di ruang ini juga bisa berlangsung konflik sosial yang melibatkan

perbedaan identitas sosial komunal (ethno-communal conflict) seperti ras,

etnisitas dan religiositas. Konflik-konflik sosial yang berlangsung antara para

penganut mazhab pada sebuah agama tertentu (konflik sektarian sebagaimana

terjadi antara penganut “Ahmadyah” versus “non-Ahmadyah”) juga terjadi secara

dramatis di ruang masyarakat sipil di Indonesia. Konflik sosial yang berlangsung

di ruang masyarakat sipil menghasilkan dampak yang paling “beraneka warna”

(karena diverse-nya persoalan yang dijadikan obyek  konflik) dan berlangsung

cukup memprihatinkan (berujung pada kematian, cedera, dan kerusakan) di

Indonesia. Beberapa kawasan di provinsi-provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat

dan Kalimantan Tengah, SulawesiTengah (Poso) ataupun Maluku dan Maluku

Utara sepanjang akhir dekade 1990-an hingga paruh pertama dekade 2000-an

menjadi ajang konflik sosial antar-komunitas atau communal-conflict (Varshney

dalam Dharmawan, (2010 :4). Berikut merupakan tawaran model resolusi konflik

yang diusulkan oleh Dharmawan, Arya Hadi, (2006:12). :
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Tabel 3 Kerangka Umum Resolusi Konflik

Pendekatan Negara vis a

vis

Masyarakat

Negara vis a

vis Swasta

Masyarakat

vis a vis

Swasta

Konflik

antar

masyarakat

atau

kolektivitas

sosial

Konflik

antar

pemangku

kekuasaan

dalam

ruang

Negara

Resolusi

Konflik

berbasis atau

berorientasi

nilai-kultural

(etik, norma)

Edukasi publik

sebagai

pendekatan

penerapan etika

pemihakan

(affirmative

action) kepada

pihak yang

lemah

Edukasi

Public

Edukasi public

sebagai

langkah awal

bagi

pengembangan

etika

pertukaran

yang adil

balance

reciprocity

Pemanfaatan

simbolsimbol

dan

norma

kultural

sebagai

pemersatu

para pihak

yang

berkonflik

Edukasi

Public

Resolusi

Konflik

berbasis atau

berorientasi

pengembangan

struktur

kelembagaan

Forum

Komunikasi dan

memberdayakan

“ruang

komunikasi

publik” dan

pengembangan

kelembagaan

kolaboratif atau

kemitraan

Forum

Komunikasi

dan

memberdaya

-kan “ruang

komunikasi

publik”

Forum

Komunikasi dan

memberdayakan

“ruang

komunikasi

publik”.

Pengembangan

Community

Development

atau kemitraan

bagi

masyarakat

Forum

Komunikasi

dan

memberdaya

-kan “ruang

komunikasi

publik” serta

membangun

kesepakatan

bersama

berbasiskan

kemitraan

dan saling
pengertian

Forum

Komunikasi

dan

Kesepakatan
-kesepakatan

Bersama
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Strategi pengembangan resolusi konflik sosial yang ditawarkan di atas tentu saja

merupakan tawaran yang sangat umum dan sama sekali tidak dapat digunakan

sebagai solusi konflik jitu di tingkat lokal dimana ditemukan jenis konflik sosial

yang khas   penyebab, bentuk dan dinamikanya. Oleh karena itu, sebagai

pendekatan strategik, maka tawaran-tawaran solusi konflik di atas harus

dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakan secara efektif sebagai penawar

konflik sosial di tingkat lokalitas. (Dharmawan, 2006:12).



Penyebab Konflik (Coser) Jenis Konflik (Mulkhan)

Identifikasi Konflik Tipe Konflik (Fisher)

Bentuk Konflik (Coser)
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E. Kerangka Pikir

KONFLIK

RESOLUSI
KONFLIK Penanganan Konflik Persuasif (mediasi) Piagam Perdamaian

Represif (militer) Pengerahan Aparat GAGAL

Penanganan Pasca konflik Rembug Pekon/Desa Perlu diuji

MODEL RESOLUSI
KONFLIK



35


